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Presentation av landslagstruppen i lydnad 2018

Camilla Kjellström och Nisses Sly – ”Sly”
Border collie
Meriter:
Min största merit är 5:a på lydnads-SM 2015 med Slys pappa Jax. Det året blev vi
även inbjudna att delta i Landslagstruppen och blev reserv till VM i Turin. 2018 blev
Sly och jag uttagna till årets Talangtrupp och det har varit väldigt utvecklande och ett
otroligt givande år för oss! SM 2018 blev vårt första SM där vi lyckades knipa en
fjärdeplats i kvalet som gav oss en plats i finalen!
Förarens styrka:
Jag älskar att leka med alla mina hundar och tycker att jag får en väldigt bra relation
till hundarna på det viset, och får då till en bra helhet i lydnadsträningen.
Jag är nog ganska så envis också.
Hundens styrka:
Sly är en väldigt balanserad hund som har en otroligt bra ”av- och på-knapp”. Han är
inte nämnvärt störningskänslig i stökiga miljöer. Han är med på allt jag tar med
honom på då han älskar att träna.
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Diana Samuelsson & Tazzehagens Zwante – ”Dio”
Border collie
Meriter:
Jag har varit med och tävlat SM i lydnad under 2007–2017 och varit med i samtliga
finaler. Tillsammans med Zakk har jag vunnit två brons och har haft stark
prenumeration genom åren på fjärdeplatser *ler*.
Med Dio har jag vunnit ett brons och på SM förra året kom vi på en fin femteplats.
Jag har varit med i lydnadslandslaget 2008–2016 (”mammaledig” 2015).
Tillsammans med laget har vi vunnit samtliga valörer Guld, Silver och Brons på NM
och VM. Bästa placering är en fjärdeplats… på NM.
Förarens styrka:
Det är helt klart mitt genuina intresse för lydnad som sport, men också min stora
glädje och motivation för att träna och tävla. Jag tror att jag är ganska duktigt på att
leka med mina hundar och lyckas locka fram det där ”lilla extra” som behövs av en
mästerskapshund.
Hundens styrka:
En av Dios styrkor är att jag kan tävla honom hur mycket som helst och han är alltid
lika motiverad över att få arbeta på tävlingsplanen. Så jag tror faktiskt att vi har
samma styrkor jag och min Dio, stor glädje och motivation till att träna och tävla.
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Elenor Edberg & Hexgårdens Breezy Helix – ”Helix”
Border collie
Meriter:
För Helix och mig är dessa sammanhang nya. Vi tävlade vårt första SM i år och det var
stort för oss! En häftig upplevelse och extra kul att få vara med och fira SBK 100 år!
Jag har tidigare varit med i landslaget med min förra border collie Mexx och var då
med på tre VM och ett NM. Vi deltog även på flera SM och det var stort att få stå på
pallen som 3:a två år i rad! En häftig upplevelse! Jag har även varit med på några SM
med min allra första tävlingshund Zorro.
Förarens styrka:
Jag är väldigt målinriktad och fokuserad på vad jag vill få fram med oss som ett team,
och jobbar mycket på känsla, både hos mig och hos Helix. Har uppsatta delmål på
vägen men skulle något inte fungera med den planen så är jag villig att prova på nya
saker. Jag har alltid en träningsplan med oss när vi tränar, dock är jag inte den typen
av människa som analyserar passen efteråt in i minsta detalj.
Jag ser alltid till att vi har en härlig positiv energi när vi slutar våra träningspass!
Hundens styrka:
Helix är väldigt fokuserad både på mig och på att förstå sina uppgifter. Blir någonting
”fel” så spottar han i ”tassarna” och ger allt tills det blir som vi vill ha det. Han är en
riktig krigare. Han har en helt underbar motor och arbetsvilja och ställer alltid upp på
träning!
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Fatima Spaho & Utterlyans Wimse – “Wimze”
Border collie
Meriter:
Wimze och jag har varit med i Talangtruppen 2015 och 2017. 2017 gjorde vi även vår
första SM. Vi har inte varit med i de här stora sammanhangen tidigare.
Förarens styrka:
Jag är strukturerad, målinriktad till tusen och är bra på att planera, tänka igenom och
utveckla mina planer. Jag älskar att peta i detaljer och klura ut saker, oavsett om det
är svårigheter eller problem. Tänker alltid på oss som ett team och att vi är lika
motiverade till våra uppgifter båda två.
Hundens styrka:
Wimze är verkligen en helt fantastisk hund att träna och tävla med, han har en
arbetsvilja och uthållighet som är helt super. Han är bra på att förstå sina uppgifter
och är momentsäker. Han är killen som gärna tränar alla dagar i veckan vilken tid på
dygnet som helst och där vädret inte har någon betydelse.
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Madelaine Eriksson & Seven
Border collie
Meriter:
Vi har deltagit på fem lydnads-SM och har kommit till final på alla dessa med bra
resultat, bland annat ett silver. 2017 vann vi kvalet och stod sedan som SM-mästare i
finalen! Vi har varit med i landslaget sedan 2015, vår bästa merit där är 7:a på VM i
Moskva.
Förarens styrka:
Jag tränar med Seven så att vi förstår varandra och uppgifterna vi ska utföra, och
undviker missförstånd oss emellan. Vi valptränar OFTA! Jag är mentalt stark och
förbereder oss mycket inför tävlingar. Då har jag inget att skylla på efteråt som gjort
att tävlingen inte blivit som vi tränat mot, resultaten ger oss istället nya utmaningar
att träna för. Detta blir vår styrka och framgång inför nästa utmaning/tävling.
Hundens styrka:
Seven är tränad för moment, ordförståelse och momentsäkerhet, vilket han är grym
på! Han är inte snabbast "ÄN", men det jobbar vi på... Han älskar att träna och
kommunicera med mig, och han gör alltid sin uppgift klar även om det svårar till sig
någon gång. Blir han osäker så frågar han mig alltid "vad gör vi nu? Säg vad jag ska
göra!" och så gör han det jag säger.
Vår gemensamma styrka är att vi förstår vad den andre vill och tänker, vi jobbar som
ett team och litar på varadra. Vi gräver oss fram och ger aldrig upp kampen för att bli
bättre och bättre. Vi ler tillsammans!
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Maria Brandel & Eazy Working Aadi - ”App”
Border collie
Meriter:
Jag har varit med i landslaget i spår, sök, räddning samt varit med i lydnadslandslaget
de senaste 10 åren. Har vunnit SM 6 gånger (3 gånger i lydnad), samt har 4 silver och
2 brons på SM. I räddningssök har jag vunnit VM och i lydnad vunnit VM guld i lag och
som bäst placerat mig 5: a individuellt.
Förarens styrka:
Att jag hela tiden försöker lära mig mer och utveckla mig och göra det bästa med den
hund jag för närvarande har. Funderar aldrig särskilt mycket över om hunden är si
eller så - med bra träning kan man nå långt även om utgångsläget är långt från
perfekt.
Hundens styrka:
App gillar verkligen att träna och han har en seriös sida i träningen som yttrar sig i att
han oftast tar sin uppgift på allvar och verkligen försöker göra rätt. När vi tränar och
tävlar är det normalt sett lätt att få honom i en fokusbubbla där han inte störs av
något runt omkring. Sedan är en stor styrka att han hela tiden utvecklats väldigt bra i
träningen och fortsätter att göra det även nu som lite äldre.
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Maria Danielsson & Aussie Action’s Red Turning Tina - ”Tigra”
Australian kelpie
Meriter:
Vi är väldigt nya på denna nivå och Tigra är min första klass 3-hund. Vi har i år (2018)
varit med i talangtruppen vilket varit otroligt utvecklande och roligt! Tredjeplatsen på
årets SM är det absolut största vi gjort!
Förarens styrka:
Jag är metodisk och strukturerad i min träning och analyserar mina träningspass för
att få ut så mycket som möjligt av nästa pass. Likaså sätter jag kontinuerligt upp både
långsiktiga mål och delmål. Stöter vi på problem i träningen ser jag till att klura ut en
lösning som jag tror på och sedan testa den helhjärtat, men jag har heller inte svårt
för att byta spår om det inte visar sig ge resultat. Har jag bestämt mig för att träna
om en viss del ser jag till att det blir gjort från grunden. Jag anser att det är viktigt att
Tigra alltid får de bästa förutsättningarna av mig att kunna prestera så bra som
möjligt genom t.ex. momentrutiner och fysik.
Hundens styrka:
Tigra älskar att träna och gör alltid sitt bästa! Hon tar sina uppgifter på allvar och vill
göra rätt. Hon är väldigt fokuserad på uppgiften när hon är i arbete vilket gör att hon
inte verkar störas nämnvärt av omgivande miljö. Tigra presterar väldigt lika oavsett
om det är träning eller tävling, gillar tävlingsmiljön och att känna sig duktig!
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Michelle Holmlund & Vallhunden Peak – ”Peak”
Border collie
Meriter:
Jag är rätt ny i dessa sammanhang, men med min andra hund Kellie tog vi oss till
SM-final 2017 och tävlade NM 2017. Med tidigare hundar har jag tävlat en del
ungdoms-SM bland annat.
Detta blir Peaks första år i de här sammanhangen.
Förarens styrka:
Min främsta styrka är mitt superfokus. När jag går all-in i det jag ska göra så finns i
princip inget annat. Det lämpar sig rätt bra då jag älskar att få grotta ner mig i
funderingar, problemlösning och att leta nya sätt att göra saker på.
Hundens styrka:
Peak är en glad och energisk hund som älskar att ta i. Hennes främsta styrka är
hennes pondus och att hon lyckas kombinera det med ett kallt huvud.
Hon är en skön tjej som har glimten i ögat helt enkelt!
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Sarah Karlsson & My Nr One Exxi –”Exxi”
Border collie
Meriter:
Vi började vår resa tillsammans i talangtruppen och har därefter kommit att vara en
del av lydnadslandslaget. Vi har fått vara med på två NM och ett VM.
Vi har tillsammans lyckats med ett SM-guld och året därpå blev det en silverplats.
Förarens styrka:
Jag är väldigt målinriktad, jag vill hela tiden bli bättre och vill alltid förbättra och
utveckla mina egna svagheter. Jag tycker om utmaningar och ger aldrig upp det jag
har bestämt mig för.
Hundens styrka:
Exxi älskar att träna och vill alltid arbeta, hon vill göra rätt och gärna väldigt snabbt...!
Hon är glad och "sprallig", men på något sätt väldigt seriös i sitt arbete, vilket jag
uppskattar massor.

